
  

  مقدمة
  اتِ فَ الص وَ  الِ عَ األفْ  دِ احِ وَ وَ   اِت الذ  يدِ رِ فَ  هللاِ  دُ مْ حَ الْ   1
  اآللِ ى وَ فَ طَ صْ مُ الْ  ي بِ ى الن لَ عَ   اللِ جَ الْ  يذِ  اهللاِ  ةِ الَ صَ  م ثُ   2
  ىوَ سِ  ي انِ هَ بَ صْ االَ  م ثُ  قُ رَ زْ الَ   ىوَ رَ  شٍ رْ وَ  نْ عَ  أن  مْ لَ اعْ فَ  دُ عْ بَ وَ   3
  رُ كَ نْ يُ  ا الَ مَ هُ نْ مِ  ل كُ وَ  هِ بِ   رُ د صَ مُ الْ  هُ يقُ رِ ٌق طَ رَ أزْ وَ   4
  انِ يَ بَ الْ بِ  يهِ نِ عْ نَ  يذِ ال  وَ هْ وَ   يانِ الث  يقُ رِ الط  ي انِ هَ بَ صْ األَ وَ   5
  اقَ فَ ات  هِ يْ لَ ا عَ مَ  الَ  هُ تُ رْ كَ ذَ   اقَ رَ زْ األَ  يهِ فِ  فَ الَ ا خَ مَ  ل كُ وَ   6
  يبِ الن وَ  مُ يرِ كَ الْ  اهللاُ  يَ بِ سْ حَ وَ   بياطِ الش  زِ رْ حِ  يقِ رِ طَ  نْ مِ  انَ كَ وَ   7

  القول في البسملة والمد والقصر
  رْ بَ تَ اعْ  يهِ ا فِ عً بَ أرْ وَ  الً صِ فَ نْ مُ   رْ صَ قَ وَ  نِ يْ تَ ورَ الس  نَ يْ بَ  لَ مَ سْ بَ   8
  ْت◌ْ عَ نَ  دْ قَ  الثٌ ا ثَ مَ يهِ فِ وَ  يهِ فِ   تْ سِ  يلَ قِ وَ  لٍ صِ ت ي مُ فِ  اكَ ذَ كَ   9
  لْ صِ ت مُ الْ  يا فِ مَ  ل كُ  هِ يْ لَ ي عَ أتِ يَ   لْ صِ فَ نْ مُ لْ ا رُ صْ قَ ا فَ ذَ ى هَ لَ عَ  م ثُ   10
  نْ بِ يَ  مْ لَ  ثٌ الَ ا ثَ عً بَ أرْ  تَ دْ دَ مَ   نْ إِ ا وَ عً بَ رْ أَ  الثِ ى الث لَ عَ  عْ نَ امْ وَ   11
رَ قَ فَ   لْ صِ ت مُ الْ  تَ دْ دَ مَ  ةٌ ثَ الَ ثَ  نْ إِ وَ   12 ثَ ثَ وَ  نْ صلْ صِ فَ نْ مُ الْ  يفِ  نْ ل  
  اعَ وَ  نْ م مِ  نْ كُ فَ  انِ تَ نْ ثِ  اكَ ذَ كَ   اعَ بَ رْ أَ فَ ا عً بَ رْ أَ  تَ دْ دَ مَ  نْ إِ وَ   13
  عُ فَ رْ تُ  ي خَ ا أُ ي يَ لِ وْ قَ لِ  ظْ فَ احْ فَ   عُ مَ جْ أَ  وهُ جُ وُ الْ ت فَ سِ  دَ نْ عِ وَ   14
  ال حَ  ثُ يْ حَ  عُ بَ رْ األَ  رِ اصِ قَ لْ لِ   ال◌َ إِ  هَ لإِ  ي الَ فِ  ْز جِ أَ  م ثُ   15
لِ حَ  يهِ فِ  ٌن الثالثُ يْ عَ وَ   َبَدلِ م الْ يِن ثُ لال  رِ صْ قَ ْأ بِ رَ اقْ وَ   16 ص  
  ِلييَ  رٍ صْ ى قَ وَ سِ  نٍ يْ ي عَ فِ  َس يْ لَ فَ   لِ صِ فَ نْ مُ الْ  رَ اصِ قَ  بْر كَ يُ  نْ إِ وَ   17

  القول في هاء الكناية
  اِميسَ  لٍ صْ وَ  الَ م حَ ضَ ى بِ تَ أَ   امِ عَ نْ ي األَ فِ  فَ يْ كَ  ْر ظُ انْ  هِ بِ  اهَ وَ   18

  الهمزتين من كلمة القول في
  نِ يْ مَ  رِ يْ غَ بِ  حِ تْ فَ الْ  ةِ الَ ي حَ فِ   نِ يْ زَ مْ هَ  نْ ِدِل الثاِنَي مِ تُبْ  الَ   19
  َفاخَ  ِبالَ  ئْ دِ تَ ابْ  رِ سْ كَ الْ بِ وَ  ِصْلهُ   َفىطَ اصْ  حِ بْ ي الذ فِ ِبْر وَ خْ ُتُم أَ نْ آمَ   20
  ْص خُ  تَ هلْ سَ  اذَ إِ  ِكنْ ٍة لَ دَ جْ سَ وَ   ْص صَ قَ ي الْ انِ ثَ  ةٍ م ئِ ي أَ ُمد فِ وَ   21

  همزتين من كلمتيني الفالقول 
  انِ فَ ِعرْ ا الْ خَ ا أَ يَ  كْ رُ اتْ  لَ دَ بَ الْ وَ   اِنيوَ الث  هلِ اٍق سَ اتفَ  الَ حَ   22

  القول في الهمز المفرد



  دْ اٍل ُتعَ عَ فْ أَ اٍء وَ مَ سْ َس أَ مْ خَ  الَ   دْ مَ  هُ لْ دِ بْ ٍن أَ اكِ ٍز سَ مْ هَ  ل كُ وَ   23
  ُس اْ ِرْءًيا رَ وَ  اْأسً ًؤا كَ لُ ْؤ◌ْ لُ وَ   ُس اْ بَ ُهن الْ اُء فَ مَ سْ ما االَ أَ فَ   24
  اعَ ْل مَ ي قُ وِ ُتؤْ  ْئتُ ْئ جِ ب نَ ْئ وَ ي هَ   اعَ مَ  أْ رَ اقْ  فَ يْ كَ اُل فَ عَ فْ ما االَ أَ وَ   25
  فْ رِ عُ ا مَ ِدًال كَ ُمبْ  ولِ صُ األُ  ىلَ عَ   ًال َفِقفْ صْ رٌك وَ حَ َطَرا تَ  نْ إِ وَ   26
  هْ لَ دَ بْ اَد أَ ؤَ فُ الْ يُء وَ سِ ن ا الذَ كَ   هْ ُز لَ مْ هَ ذٌن ِلَئال الْ ؤَ ي مُ فِ وَ   27
  ِبَأيْ  فِ لْ خُ الْ بِ وَ  لِ يْ الل  ةَ ئَ اشِ نَ   يْ أَ بِ فَ َئْت وَ لِ مُ ًئا وَ اسِ خَ وَ   28
  قِ يقِ حْ تَ  نْ عَ  هُ مْ هَ افْ فَ  مْ أيكُ بِ   قِ يقِ التحْ ص بِ خَ  دْ قَ  مْ هُ ضُ عْ بَ وَ   29
  الَ مَ الْ  عِ بَ تْ تَ  يرِ بِ كْ الت  عَ ٍر مَ صْ قَ   َلىا عَ ذَ ي هَ فِ  الَ دَ بْ اإلِ  هُ لَ  عْ نَ امْ وَ   30
  َفارِ اعْ ي فَ لِ  مْ هُ يتُ أْ ا رَ هَ ا بِ ذَ كَ   افَ وسُ َت يُ يْ أَ يٍل رَ هِ سْ تَ بِ  أْ رَ اقْ وَ   31
  هُ دَ عْ بَ  هُ تْ بَ سِ حَ  هُ تْ أَ ا رَ ذَ كَ   هُ دَ نْ را عِ قِ تَ سْ مُ  آهُ ا رَ ذَ كَ   32
  ْيَتُكمْ رَ أَ  لْ قُ كَ  لْ دِ بْ تُ  الَ وَ  بْ جِ عْ تُ   مْ َتهُ يْ أَ ْص رَ صَ قَ الْ ا بِ آهَ ا رَ ذَ كَ   33
  ِفييَم ُخْلٌف اْقتَ اهِ رَ بْ إِ  عِ ضِ وْ مَ   ِفي م هْل ثُ اَف سَ رَ عْ ذَن األَ أَ تَ   34
  َأنْ ْيكَ ُو وَ حْ نَ  ددَ اَك َما شُ ذَ كَ   نْ هلَ سَ ْع َكَأْن فَ َأن مَ ي اْطمَ فِ وَ   35
  نْ هلَ يًرا سَ خِ ًزا أَ مْ َأِمْن هَ فَ أَ   نْ ألَ مْ َفا أَ صَ أَ فَ َت أَ نْ أَ فَ أَ وَ   36
  ِلفْ األَ بِ  هلْ سَ تُ  نْ ْر إِ صُ اقْ ُمد وَ وَ   فْ لِ َال أَ هًال بِ سَ ُتُم فَ نْ َهاأَ   37
  لْ ِزِه ُنقِ مْ اُل هَ دَ بْ إِ  هُ ا لَ مَ وَ   لْ صِ فَ نْ مُ الْ  رِ صْ قَ  عَ مَ  عْ نَ دُه امْ مَ وَ   38
  اءِ يَ الْ  ونِ كُ سُ بِ  َوْوا أوْ ا رَ مَ كَ   الِءيِف الْ قْ وَ هًال بِ سَ ُرْم مُ وَ   39

  قبلها نقل حركة الهمزة إلى الّساكنالقول في 
  ُسكَنا نِ يْ تَ السورَ  يفِ  ذْ ُه إِ اْنُقلْ فَ   اُؤَناآبَ  وْ ِل أَ قْ الن  بِ ابَ ْق بِ ْلحِ أَ   40
  انِ رَ مْ ي عِ فِ  اءَ جَ  وَ هْ ِمْلُء وَ  يفِ   انِ ِوي رْ يُق مَ قِ التحْ ُل وَ النقْ وَ   41

  القول في اإلظهار واإلدغام
لَ كَ   42 ْث ُيَؤمْ هَ لْ ْع يَ ي يس مَ ُف فِ ُخلْ الْ وَ   مْ لَ القَ ن وَ ْر وَ هِ ظْ أَ  تْ ُحم  
  ُتَكبرِ  الَ ْع ُخْلٍف وَ ُغن مَ وَ   ْث َذرِ هَ لْ َغاَمُه يَ دْ إِ  اِصًراقَ وَ   43
َراْد قَ قَ  وْ بَر أَ ُه كَ ْن لَ مَ لِ   س ُيَرىاُر يهَ ظْ إِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ   44 ص  
  امُ رَ يُ  هِ رِ صْ قَ  دَ نْ عِ  رَ يْ غَ  الَ   امُ غَ دْ ُم اإلِ قكُ لُ خْ نَ  ي َأَلمْ فِ وَ   45

  والتّنوين عند الّالم والّراء القول في الّنون الّساكنة
  َراظَ ْن ُتحْ ٍل أَ تصِ ي مُ ِتيَر فِ اخْ وَ   َراي الٍم وَ ِف فِ ِخالَ الْ ُغن بِ وَ   46
  ُرواصُ نْ تَ  إال  م ثُ  وهُ لُ عَ فْ تَ وَ   ُروافِ نْ تَ  ال إِ كَ  ِمنْ  ال اَك إِ ذَ وَ   47
  زِالَ ُث ُأنْ يْ م حَ ًضا ثُ يْ َنْجَمَع أَ   الَ عَ جْ نَ  نْ وَد َأل هُ  مْ ل إِ فَ  َذاكَ   48



  َجالْ وا مَ ولُ قُ يَ  الَ  ولُ قُ أَ  ن الَ أَ   وٌن َجاِبَها نُ  رٌ شْ عَ  ىوَ سِ  ال أَ   49
  ال وٍد حَ ي ِبهُ ثانِ ُدوا البُ عْ تَ وَ   ال إِ  هَ لإِ  الَ  نْ ا أَ ذَ كَ هَ وَ   50
  ىلَ وا عَ لُ عْ ا تَ نهَ ُخلَ دْ يَ ِرْك وَ ُتشْ   َن الَ ِركْ ُتشْ  الَ ِف يس وَ رْ حَ  عْ مَ   51
  الَ النقْ  رِ ادْ فَ  اءِ يَ بِ نْ ي االَ ى فِ تَ أَ   ال إِ  هَ لإِ  الَ  نْ ي أَ ُف فِ ُخلْ الْ وَ   52

  القول في الفتح واإلمالة وبين اللفظين
  الَ س وَ ي نِ يْ هَ جْ وَ الْ  دِ حَ ي أَ فِ   لالَ قَ  م ثُ  اةَ رَ التوْ  عَ جَ ضْ أَ  دْ قَ   53
  الَ تَ  دْ ٍح قَ تْ ِبفَ  ابِ بَ اِقَي الْ بَ وَ   الَ يٍل جَ ِل◌ِ قْ تَ  عَ مَ  يهِ فِ  ارَ هَ ظْ إِ   54
  هْ لَ  ِه◌ِ جْ وَ الْ  كَ لِ ذَ ًدا بِ رِ فَ نْ مُ   هْ للَ قَ  يلِ ذَ هَ ا الْ ا يَ ن هَ كِ لَ   55

  والالمات القول في الراءات
  اتِ لثقَ ا ٍق ِمنَ رَ زْ ِر أَ يْ غَ كَ   اتِ الالمَ اِت وَ الراءَ  أُ رَ قْ يَ وَ   56

  القول في ياءات اإلضافة
  ي ِكالَ نِ ِزعْ وْ أَ ِتي وَ وَ خْ َمْحَياَي إِ   الَ وَ  ايهَ َذُروِنَي اْفَتْح َال َوِلي فِ   57

  القول في ياءات الّزوائد
  ُكمْ دِ هْ ي أَ ونِ عُ اتبِ ي وَ نِ رَ تَ  نْ إِ   ُضمْ وَ  تْ بِ ثْ ٍق أَ رَ زْ ا ألَ مَ  ل كُ وَ   58

  خاتمٌة نسأل الّله حسنها
  َحانَ  يرٍ بِ كْ تَ  فُ ُخلْ  ثْ د حَ فَ  نْ مِ  يْ أَ   الضَحى نَ مِ  وْ ااٍح رَ شِ انْ  لِ و ا نْ مِ   59
  ُملْ كَ  دْ ٍد قَ مْ حَ ٍة بِ اءَ رَ ى بَ وَ سِ   لْ كُ  لَ و ا أَ جَ ا وَ ذَ كَ هَ  لناسِ لِ   60
  رِ ثَ وْ كَ ي الْ ى ذِ رَ وَ ي الْ يِع فِ الشفِ  ىلَ عَ   رِ فَ ذْ ٍم أَ الَ ْع سَ مَ  ةُ الصالَ  م ثُ   61
  هِ ى ِمْنَوالِ لَ عَ  نْ مَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ   هِ آلِ ٍد وَ م حَ ا مُ نَ دِ ي سَ   62

 


